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Jak długo pani profesor Alicja Zięba praco-
wała w XXVII LO im. Tadeusza Czackiego 
w Warszawie?
– Profesor Alicja Zięba pracowała w Czackim 
od września 1987 do sierpnia 2019 roku. 
Karierę zaczynała w Lelewelu (zawsze pod-
kreślała, że w „starym Lelewelu”; w stanie 
wojennym za niepolityczność została zwol-
niona z pracy i przez dwa lata nie dostawa-
ła zatrudnienia jako nauczyciel; skończy-
ła wówczas szkołę fotograficzną i pracowa-
ła jako „kinooperator pierwszego stopnia” 
w Ochocie), potem przez dwa lata pracowa-
ła w liceum w Wyszkowie, bo tylko tam zgo-
dzili się ją przyjąć – to było wtedy inne ku-
ratorium i nikt nie dopatrzył się „złego po-
chodzenia”. Stamtąd przyszła do Czackiego.

Czy utrzymywała kontakty z absolwentami 
liceum Czackiego?
– Ze swoimi wychowankami utrzymywa-
ła kontakty. Z  tymi z Czackiego najczęściej 
podczas Festiwalu Teatralnego, Dnia Otwar-
tych Drzwi, kolejnych jubileuszy szkoły czy 
innych masowych imprez. Stosunkowo nie-
dawno też spotkała się ze swoimi uczniami 

Czy istnieją jakieś anegdoty związane z pa-
nią profesor?
– Anegdoty będą w wypowiedziach na stro-
nie liceum Czackiego. Może uzupełnię tę 
o Arce Noego. Pani Zięba słynęła z kartkó-
wek z lektur. Pierwsza zawsze była ze zna-
jomości Biblii. I  przez lata powtarzała się 
taka zabawa: uczniowie drugiej klasy przy-
chodzili do pierwszaków i pytali: – Mieliście 
już lekcję z Ziębą? Zadała Biblię do przeczy-
tania? Powiedziała, żeby nie uczyć się wy-
miarów Arki Noego? – Gdy nieco przestra-
szone pierwszaki odpowiedziały na wszyst-
kie pytania „tak”, usłyszały, że pani profesor 
ich okłamała i że pytanie o wymiary Arki na 
pewno będzie. Pierwszaki wkuwały te dane, 
oczywiście pytania nie było, ale rok później 
już jako drugoklasiści powtarzali tę akcję 
z kolejnym rocznikiem.

Wiem, że profesor Zięba była pani przyja-
ciółką. Jaką osobą była prywatnie? 
– Prywatnie była wspaniałym człowiekiem, 
duszą każdego towarzystwa, z  ogromnym 
poczuciem humoru i niezwykłą błyskotliwo-
ścią. Była też człowiekiem po prostu dobrym. 
Wiele osób dzwoni do mnie teraz i opowia-
da, ile dla nich zrobiła. To są niesamowite hi-
storie. Była lojalna, niezwykle słowna i nigdy 
nie była konformistką, nawet jeśli źle na tym 
wychodziła. Była absolutnie bezkompromi-
sowa. Ale miała też wady – przede wszyst-
kim była straszliwie uparta…
Jej pasje to przede wszystkim czytanie, mu-
zyka (zwłaszcza jazz nowoorleański), jej ko-
lejne psy, Kazimierz Dolny, kino z  festiwa-
lu Dwa Brzegi, dalekie podróże – zawsze 
latem wyjeżdżała gdzieś dalej (szczególnie 
zachwycała się Azją). W swoje ostatnie lato 

z Lelewela. Jedno z tych spotkań sama za-
inicjowała – zobaczyła w  telewizji swojego 
wychowanka, który wypowiadał się w imie-
niu pewnej fundacji o ciekawej działalności, 
i napisała do niego e-mail na adres tej fun-
dacji, że jest dumna z niego i z tego, czym 
się zajmuje. Odpowiedział i potem zorgani-
zował klasowe spotkanie.
Do innego spotkania doszło w ciekawy spo-
sób – gdy w zeszłym roku był strajk nauczy-
cieli, ze słowami wsparcia pojawili się dwaj 
inni jej wychowankowie (jednym z nich był 
pisarz i  dziennikarz Artur Domosławski). 
Chcieli spotkać się z panią Ziębą, ale była 
wtedy nieobecna, zostawili więc wizytów-
ki i poprosili o kontakt. Wiem, że na pewno 
się widzieli.

26 marca 2020 r.  
odeszła Alicja Zięba

Z Bogumiłą Swobodą  
rozmawia Marlena Zynger
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człowiek

Katedra Misiologii i Misizmu, sala nr 5, XXVII LO im. T. Czackiego fot. Agata Koszewska 

Prof. Alicja Zięba – nagrywanie głosu,  
XXVII LO im. Tadeusza Czackiego, 2007

fot. Maksymilian Osowski
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odbyła „podróż życia” (sama tak ją nazwała) 
do Australii i Nowej Zelandii - bardzo cieszy-
ła się, że „dotarła na koniec świata”.
Lubiła gotować – zwykle bez przepisu, za to 
z dużą ilością egzotycznych przypraw (kiedyś 
przez pomyłkę posypała mięso przyprawą do 
piernika zamiast inną odpowiednią mieszan-
ką i okazało się to bardzo dobrym daniem). 
Zbierała pluszowe misie (w  pewnym mo-
mencie już przestała kupować nowe, bo po 
prostu nie mieściły się w jej małym miesz-
kaniu; z powodu tego zbioru znalazła się kil-
ka lat temu w Teleexpresie jako „osoba pozy-
tywnie zakręcona”) i gliniane koguciki bądź 
inne figurki, które wydawały głos (mówi-
ła o nich „fiukane”). Uwielbiała św. Jerzego 
i miała w domu ponad 20 jego wizerunków 
w różnej technice – drewniane ikony, obrazki 
olejne, obrazek na szkle, na papirusie, fajan-
sowy kafel, płaskorzeźby w metalu.

Bogumiła Swoboda – Bogumiła Swoboda 
– nauczycielka w XXVII LO im. Tadeusza 

Czackiego (łacińska terminologia medyczna, 
kultura śródziemnomorska, język łaciński, edukacja 

dla bezpieczeństwa), od września 2019 r. 
również wicedyrektorka Liceum.

Są osoby, które poza naszą świadomością, mimo 
naszej woli, konsekwentnie, inteligentnie, z chary-
zmą, często pod prąd i z licznymi słowami krytyki 
zmieniają nas w ludzi myślących, widzących wię-
cej, szerzej, głębiej, broniących własnych myśli, 
przekonań. Wpływ takich osób w pełni poznajemy 
po latach. Nie mam wątpliwości, że to jak mówię, 
jak piszę i jak wyrażam swoje myśli w dużej mierze 
zawdzięczam pani profesor. Jedne z najlepszych 
wspomnień z Czackiego: „uroczy” terror i partner-
skie podejście. I niekonwencjonalne metody…

Urszula Lewińska 
absolwentka XXVII LO im. T. Czackiego

„Nauczycieli takich 
jak Alicja Zięba 
z Liceum im. Tadeusza 
Czackiego pamięta 
sie przez całe życie. 
Lekcje z nią były pełne 
pasji, wymagała od 
nas myślenia i dużo 
pracy w zgłębianiu 
meandrów literatury 
polskiej. To ona 
przeprowadziła nas 
z entuzjazmem przez 
dzieła wielkich twórców 
nie zapominając 
o szczegółach 
i smaczkach w nich 
ukrytych. Z żalem 
zegnamy Panią 
Profesor...”

Izabela  
Bobruk-Stawicka

Prof. Alicja Zięba – nauczycielka języka pol-
skiego i wychowawca wielu pokoleń młodzie-
ży. Uczyła w Czackim w latach 1987–2019. 
W ostatnich latach „specjalizowała” się 
w klasach o profilu mat.-inf. Przez te lata 
z zaangażowaniem i oddaniem wspierała 
uczniów i towarzyszyła im w wielu przedsię-
wzięciach. „Cenzurowała” sztuki do niemal 
wszystkich Festiwali Teatralnych, przez wiele 
lat przyznawała swoją festiwalową nagrodę 
MASAKRY za najbardziej nieszablonową 
interpretację oryginału. Przez dwadzieścia lat 
tworzyła razem z prof. Bogumiłą Swobodą 
niepowtarzalne kroniki szkolne, kilkanaście 
ogromnych ksiąg z autorskimi zdjęciami 
i komentarzami.
Publikowała w czasopiśmie „Nowa Szkoła”, 
zakładała lata temu w Czackim sekcję 
PTTK i wydawała z młodzieżą tematyczną 
gazetkę „Grań”. Piękny, bogaty życiorys.  
I te słynne testy ze znajomości lektur. 
Człowiek legenda. Z pasją podróżowała, 
z pasją fotografowała.

Anna Gierlak, 
nauczycielka bibliotekarka  
XXVII LO im. T. Czackiego

Zmuszała nas do uważności. Do systematycznego czytania. Ze zrozumieniem. 
Znajomość lektury – polegająca na jej przeczytaniu, a nie zapoznaniu się 
z opracowaniem – sprawdzana była poprzez liczne kartkówki. Wśród 
pytań pojawiały się detale z kolejnych rozdziałów zadanej książki, typu: 
ubiór Jagny, gdy spotkała się z Antkiem za chałupą, czy rozmiar rękawiczek 
pani Łęckiej. Pamiętam ówczesne złości i płacze uczniów, którzy obecnie są 
ludźmi opiniotwórczymi i potrafiącymi zawalczyć o własne racje. Wymagała 
tego od nich właśnie profesor Zięba, podkreślając, że uważne czytanie 
lektur to punkt wyjścia do samodzielnego myślenia oraz formułowania 
i wyrażania własnych poglądów. Można powiedzieć, że ciosała nas, 
uczniów, jak rzemieślnik ciosa i obrabia kamień, by nadać mu kształt. I była 
w tym niewzruszenie konsekwentna. Ale też i ciekawa efektu. Potrafiła słuchać. 
Choć czasami zdawać by się mogło, że nie słucha, gdy biegnie zaraz po 
zakończonej lekcji z sali numer 5 ze spuszczoną głową prosto do pokoju 
nauczycielskiego. Nie sposób było ją zatrzymać. Sprawiała wrażenie chłodnej 
i obojętnej. Ale w głębi była bardzo wrażliwa. Pamiętam jej pasję gromadzenia 
pluszowych misiów (Katedra Misiologii i Misizmu) oraz zaangażowanie 
w organizację szkolnych wycieczek z PTTK. Wtedy pojawiał się jej ciepły 
i życzliwy uśmiech. Na lekcjach znowu stawała się konkretna, rzeczowa, 
krytyczna, wymagająca i wkładająca kij w mrowisko. Inicjowała dialog. 
Wśród uczniów szukała partnerów do dyskusji. Nie lubiła bezmyślności. Lubiła 
mierzyć się z wyobraźnią. Konstruktywna wymiana poglądów wywoływała 
w jej oczach błysk. Mimika zdradzała radość. Lubiła szermierkę myśli. 
Potrafiła słuchać. Odpowiadała. Patrzyła w oczy. Innych – niemających nic 
do powiedzenia – zdawała się nie zauważać. Byli dla niej przezroczyści 
albo jak niezapisana biała kartka. Zmuszała nas zatem do czytania nie tylko 
ocenami, ale i reglamentacją szacunku. Wiedziała, jak ruszyć i potrząsnąć. 
Spod jej skrzydeł wydostawali się ludzie świadomi i nieobojętni. Baczni 
obserwatorzy rzeczywistości. Przyszli uważni narratorzy życia.

Marlena Zynger  
(Ewa Bartkowiak, z domu Marczewska) 
absolwentka XXVII LO im. T. Czackiego

Od lewej: prof. Alicja Zięba z jamniczką Felką, Marlena 
Zynger i Anna Skowrońska, rynek w Kazimierzu Dolnym 
(w drodze na grób malarza Jerzego Gnatowskiego) 
sierpień 2015 fot. archiwum Marleny Zynger 

Alicja Zięba i Bogumiła Swoboda 
w Australii, 2019 r.


